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Humánpolitikai Csoport feladat és hatásköri jegyzéke 

 

A Kttv. és más humánpolitikai, adatvédelmi tárgyú jogszabályok, valamint e tárgykörben a hatályos 

önkormányzati rendelet továbbá a Közszolgálati Szabályzat keretei között: 

 

 Munkaerő várható létszámmozgásának tervezése, létszámváltozások elemzése, állománytábla 

vezetése 

 Álláshelyek pályáztatásához kapcsolódó feladatok. Munkaerő felkutatása, kiválasztása, 

beilleszkedésének elősegítése,  

 Polgármester és alpolgármesterek foglalkoztatási jogviszonyával kapcsolatos feladatok 

ellátása. (A jogviszony keletkezéséhez és megszűnéséhez kapcsolódó iratok elkészítése, 

személyi irataik kezelése, illetményük megállapításhoz és juttatásokhoz kapcsolódó feladatok 

ellátása) 

 A képviselő-testület, annak bizottságai és a polgármester hatáskörébe tartozó humánpolitikai 

feladatok előkészítése, szakmai támogatása, ellátása az önkormányzat fenntartásában működő 

költségvetési intézményekhez, és intézményvezetőkhöz kapcsolódóan. A költségvetési 

intézmények közalkalmazotti pályáztatási feladatainak ellátásában közreműködés és szakmai 

segítségnyújtás.  

 Közszolgálati jogviszony létesítéséhez kapcsolódó intézkedések előkészítése, szükséges 

iratok elkészítése 

 Munkaköri leírások elkészíttetése, és ehhez kapcsolódóan a helyettesítések rendjének 

aktualizálása, korszerűsítése, az osztályvezetők ez irányú feladatainak támogatása és 

figyelemmel kísérése 

 Teljesítményértékelő rendszer működtetése 

 Képzések, továbbképzések, kötelező vizsgák tervezése, szervezése, nyilvántartása 

 Előmenetelhez, illetmény tervezéséhez és emeléséhez, juttatások, költségtérítések 

megállapításához és nyilvántartásához, szociális gondoskodáshoz, címek és kitüntetések 

adományozásához kapcsolódó feladatok 

 Lakáscélú munkáltatói támogatás kérelmek elbírálásához kapcsolódó feladatok a 

köztisztviselők és a közalkalmazottak teljes körére vonatkozóan 

 Szabadság, egyéb munkaidő kedvezmények tervezése, megállapítása és nyilvántartása, 

elektronikus jelenléti ív vezetésének ellenőrzése, távollét jelentés elkészítése a MÁK felé 

 Osztályvezetők rendkívüli munkavégzés nyilvántartásához, helyettesítési díj 

megállapításához és kezdeményezéséhez kapcsolódó feladatainak támogatása 

 Első, ismételt és záró vagyonnyilatkozat tételi kötelezettség teljesítésének megszervezése, 

vagyonnyilatkozatok jogszabály szerinti kezelése és őrzése. 

 Alkalmazáshoz szükséges és ismételt, valamint soron kívüli foglalkoztatás-egészségügyi 

vizsgálatok elrendelése 

 Esélyegyenlőség biztosításához kapcsolódó feladatok 

 A közszféra korrupciós kockázatainak csökkentése érdekében integritás-menedzsment 

eszközök használata, a korrupció elleni fellépés szervezése 

 Személyügyi, illetve munkaügyi jellegű kérelmek intézése, igazolások kiadása 

 Fegyelmi ügyekből, kártérítésekből adódó feladatok 

 Közszolgálati jogviszony megszűnéséhez, illetve megszüntetéséhez kapcsolódó feladatok 

 Személyügyi iratok kezelése, nyilvántartása, adatvédelme 

 Kötelező adatszolgáltatások teljesítése (KIM, BFKH, Magyar Államkincstár, KSH, NAIH) 

 Nyugdíjas köztisztviselők és ügykezelők szociális helyzetének figyelemmel kísérése 

 Előterjesztések, döntés-előkészítést szolgáló összeállítások készítése 

 Munkaügyi kapcsolatok, érdekegyeztetés 
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 Szakmai gyakorlatra jelentkezők foglalkoztatásának vizsgálata, értesítése, fogadása, 

nyilvántartása 

 Választásokhoz kapcsolódó feladatok ellátása 

 Munkaügyi és közszolgálati joganyag figyelemmel kísérése, a módosításokból adódó 

feladatok megállapítása 
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A Humánpolitikai Csoport tevékenysége során felhasznált jogszabályok jegyzéke 

 

Közszolgálati személyügyi tevékenység joganyaga 

 

2012. évi V. törvény a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvénnyel összefüggő 

átmeneti, módosuló és hatályát vesztő szabályokról, 

valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról 

2011. évi CXCIX. törvény a közszolgálati tisztviselőkről 

2012. évi LXXXVI. törvény  a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény  

hatálybalépésével összefüggő átmeneti rendelkezésekről és 

törvénymódosításokról 

2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről 

2007. évi CLII. törvény egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről 

2004. évi CXXIII. törvény a pályakezdő fiatalok, az ötven év feletti munkanélküliek, 

valamint a gyermek gondozását, illetve a családtag ápolását 

követően munkát keresők foglakoztatásának elősegítéséről, 

továbbá az ösztöndíjas foglalkoztatásról 

2004. évi CXXII. törvény a prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási 

állományról 

2003. évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség 

előmozdításáról 

2000. évi XCVI. törvény a helyi önkormányzati képviselők jogállásának egyes 
kérdéseiről 

2000. évi LXXIII. törvény a közszolgálatban foglalkoztatottak szervezkedési 

szabadságának védelméről és a foglalkoztatási feltételeik 

megállapításával kapcsolatos eljárásokról szóló, a 

Nemzetközi Munkaügyi Konferencia 1978. évi 64. 

ülésszakán elfogadott 151. számú Egyezmény 

kihirdetéséről 

1994. évi LXIV. törvény a polgármesteri tisztség ellátásának egyes kérdéseiről és az 

önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról 

1998. évi XXVI. törvény  a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük 

biztosításáról 

2011. évi LXVI. törvény  az Állami Számvevőszékről  

1999. évi LXIII. törvény  a közterület-felügyeletről  

190/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet  a főépítészi tevékenységről  

228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet a  Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról  

10/2013. (I.21.) Korm. rendelet a közszolgálati egyéni teljesítményértékelésről 

45/2012. (III. 20.) Korm. rendelet a közszolgálati tisztviselők személyi irataira, a 

közigazgatási szerveknél foglalkoztatott munkavállalók 

személyi irataira és a munkaügyi nyilvántartásra, a 

közszolgálati alapnyilvántartásra és közszolgálati 

statisztikai adatgyűjtésre, valamint a tartalékállományra 

vonatkozó egyes szabályokról 

31/2012. (III. 7.) Korm. rendelet  a közszolgálati tisztviselőkkel szembeni fegyelmi eljárásról 

30/2012. (III. 7.) Korm. rendelet  a közszolgálati tisztviselők munka- és pihenőidejéről, az 

igazgatási szünetről, a közszolgálati tisztviselőt és a  

távmunkavégzésről 

29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet a közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól 

35/1998. (II. 27.) Korm. rendelet a közigazgatási szakvizsgáról 

174/2011. (VIII.31.) Korm. rendelet  a közigazgatási és ügykezelési alapvizsgáról 
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273/2012. (IX.28.) Korm. rendelet a közszolgálati tisztviselők továbbképzéséről 

249/2012. (VIII.31.) Korm. rendelet a közszolgálati tisztviselők részére adható juttatásokról és 

egyes illetménypótlékokról 

161/2008. (VI. 19.) Korm. rendelet  az építésügyi, építésfelügyeleti hatósági döntés-előkészítők, 

valamint döntéshozók építésügyi vizsgájáról és szakmai 

továbbképzéséről 

49/2008. (III. 14.) Korm. rendelet  a közszféra területén dolgozók 2008. évi 

illetményemelésének és egyéb személyi célú kifizetéseinek 

támogatásáról 

343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet  az építésügyi és az építésfelügyeleti hatóságok kijelöléséről 

és működési feltételeiről 

209/2006. (X. 17.) Korm. rendelet  a polgármester öregségi nyugdíja, valamint közszolgálati 

járadéka megállapításáról és folyósításáról 

143/2012. (VII.3.) BM rendelet  a címzetes főjegyzői cím adományozásának, 

megszűnésének és visszavonásának eljárási szabályairól, 

valamint a címadományozási juttatás kifizetésére vonatkozó 

szabályokról 

6/1992. (VI. 27.) MüM rendelet  a munkavállalók ágazatközi besorolási rendszeréről. 

26/2000. (IX. 27.) BM rendelet  a polgármesteri munkakör átadása jegyzőkönyvének  

tartalmáról  

9/2007. (III. 6.) IRM rendelet  az anyakönyvi szakvizsgáról 

 

 

Közalkalmazotti jog és ágazati szabályok 

 

1993. évi LXXIX. törvény  a közoktatásról 

1992. évi XXXIII. tv. közalkalmazottak jogállásáról 

1993.évi III. törvény a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 

2012. évi CLXXXVIII. törvény a köznevelési feladatot ellátó egyes önkormányzati 

fenntartású intézmények állami fenntartásba vételéről 

2011. évi CCIV. törvény  a nemzeti felsőoktatásról  

2011. évi CXC. törvény  a nemzeti köznevelésről  

1997. évi CLIV. törvény  az egészségügyről  

202/2012. (VII.27.) Korm. rendelet a Klebelsberg Intézményfenntartó Központról 

356/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet  a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 

törvény egészségügyi intézményekben történő 

végrehajtásáról 

257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet  a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 

törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és 

gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról 

77/1993. (V. 12.) Korm. rendelet  a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 

törvény végrehajtásáról a helyi önkormányzatok által 

fenntartott szolgáltató feladatokat ellátó egyes költségvetési 

intézményeknél 

150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet  a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 

törvény végrehajtásáról a művészeti, a közművelődési és a 

közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak 

jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezésére 

138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet  a közalkalmazottakról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 

végrehajtásáról a közoktatási intézményekben 



 

 6 

24/2011. (V. 18.) NEFMI rendelet  az egyes sajátos közoktatási feladatok támogatása 

igénylésének, döntési rendszerének, folyósításának, 

elszámolásának és ellenőrzésének részletes szabályairól 

 

Egyéb munkaügyi szabályok 

 

2011. évi CXCI. törvény  a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és 

egyes törvények módosításáról 

2011. évi CVI. törvény  a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz 

kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról 

1996. évi LXXV. törvény a munkaügyi ellenőrzésről 

1991. évi IV. törvény a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek 

ellátásáról 

483/2013. (XII. 17.) Korm. rendelet  a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált 

bérminimum megállapításáról  

170/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet  a közfoglalkoztatási bér és a közfoglalkoztatási garantált 

bér megállapításáról 

169/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet  a Foglalkoztatási és Közfoglalkoztatási Adatbázisról 

375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet  a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról 

212/2006. (X. 27.) Korm. rendelet  a "Pályamódosító hitelprogram" keretében nyújtott hitel 

igénybevételének feltételeiről 

177/2005. (IX. 2.) Korm. rendelet  a megváltozott munkaképességű munkavállalók 

foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásáról 

39/1998. (III. 4.) Korm. rendelet  a munkába járással összefüggő terhek csökkentését célzó 

támogatásokról, valamint a munkaerő-toborzás 

támogatásáról 

1/2012. (I. 26.) NGM rendelet  a rendezett munkaügyi kapcsolatok feltételeiről és 

igazolásának módjáról 

39/2011. (X. 14.) NGM rendelet  a 2012. évi munkaszüneti napok körüli munkarendről 

8/2005. (II. 8.) PM rendelet a prémiumévek programmal, valamint a különleges 

foglalkoztatási állománnyal kapcsolatos egyes munkáltatói 

költségek költségvetési megtérítésének eljárási szabályairól 

6/1996. (VII. 16.) MüM rendelet a foglalkoztatást elősegítő támogatásokról, valamint a 

Munkaerőpiaci Alapból foglalkoztatási válsághelyzetek 

kezelésére nyújtható támogatásról 

 

 

Pénzügyi szabályok, szociális ellátás 

 

2013. évi CCXXX. törvény  Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről  

2011. évi CXCV. törvény  az államháztartásról 

2011. évi CLXVII. törvény  a korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a 

korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról 

2011. évi CLVI. törvény  egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények 

módosításáról 

2011. évi LXXV. törvény  a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről és 

a lakóingatlanok kényszerértékesítésének rendjéről 

2010. évi CLIV. törvény  a Nyugdíjreform és Adósságcsökkentő Alapról, és a szabad 

nyugdíjpénztár-választás lebonyolításával összefüggő egyes 

törvénymódosításokról 

2011. évi XLVI. törvény  az egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények  
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megalkotásáról, illetve módosításáról szóló 2010. évi XC. 

törvény módosításáról  

2006. évi LIX. törvény az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és 

járadékról 

1998. évi LXXXIV. Törvény a családok támogatásáról 

1998. évi LXVI. Törvény az egészségügyi hozzájárulásról 

1997. évi LXXXIII. törvény a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól 

1997. évi LXXXII. Törvény a magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról 

1997. évi LXXXI. törvény a társadalombiztosítási nyugellátásról 

1997. évi LXXX. Törvény a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra 

jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről 

1995. évi CXVII. Törvény a személyi jövedelemadóról 

1991. évi XII. törvény  egyes nyugdíjak felülvizsgálatáról, illetőleg egyes nyugdíj 

kiegészítések megszüntetéséről 

422/2012. (XII.29.) Korm. rendelet a központosított illetményszámfejtés szabályairól 

408/2012. (XII.28.) Korm. rendelet a költségvetési szerveknél és az egyházak közcélú 

tevékenységet folytató intézményeinél foglalkoztatottak 

2013. évi kompenzációjáról 

57/2012. (III. 30.) Korm. rendelet  a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítését 

érintő megtérítésről és a közszférában dolgozók 

támogatásáról 

368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet  az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 

297/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet  a társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe történő 

átlépéshez kapcsolódó eljárási szabályokról 

39/2010. (II. 26.) Korm. rendelet  a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről 

420/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet a gyermek születése esetén az apát megillető munkaidő-

kedvezménnyel összefüggő költségek megtérítéséről 

56/2011. (XII. 31.) NGM rendelet  a szakfeladatrendről és az államháztartási szakágazati 

rendről 

2/2012. (II. 7.) NGM rendelet  a Karrier Híd programban való részvétel további 

feltételeiről, valamint a szociális hozzájárulási 

adókedvezmény igénybevételéhez szükséges igazolás 

kiadásáról 

55/2011. (XII. 30.) NGM rendelet  a START kártyák felhasználásának, illetve az ahhoz 

kapcsolódó szociális hozzájárulási adókedvezmény 

érvényesítésének, továbbá elszámolásának részletes 

szabályairól 

177/2005. (IX. 2.) Korm. rendelet  a megváltozott munkaképességű munkavállalók  

foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásáról 

 

 

 

Foglalkozás-egészségügy, egyes munkavédelmi szabályok 

 

1999. évi XLII. törvény a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek 

fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól 

1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről 

89/1995. (VII. 14.) Korm. rendelet a foglalkozás-egészségügyi szolgálatról 

50/1999. (XI. 3.) EüM rendelet a képernyő előtti munkavégzés minimális egészségügyi és 

biztonsági követelményeiről 
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2/1998. (I. 16.) MüM rendelet  a munkahelyen alkalmazandó biztonsági és 

egészségvédelmi jelzésekről 

33/1998. (VI. 24.) NM rendelet  a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés 

alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről 

27/1995. (VII. 25.) NM rendelet a foglalkozás-egészségügyi szolgáltatásról 

3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes r.  a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek 

minimális szintjéről 

 

Képzések, képesítések szabályai: 

 

2011. évi CLXXXVII. törvény  a szakképzésről 

2001. évi CI. törvény  a felnőttképzésről 

370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet  a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső 

ellenőrzéséről 

133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet  az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési 

Jegyzék módosításának eljárásrendjéről 

190/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet a főépítészi tevékenységről 

289/2005. (XII. 22.) Korm. rendelet  a felsőoktatási alap- és mesterképzésről, valamint a 

szakindítás eljárási rendjéről 

15/2006. (IV. 3.) OM rendelet  az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti 

követelményeiről 

150/2012. (VII.6.) Korm. rendelet  az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési 

Jegyzékbe történő módosításának eljárási rendjéről  

 

 

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzatának rendeletei: 

 

29/2003. (X.27.) ZKT rendelet  a köztisztviselők és ügykezelők jogviszonyának egyes 

kérdéseiről 

 


